Niek de Groot gaat uit zijn dak
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Boeken over Niek:
Niek de Groot: brokkenpiloot (1)
Niek de Groot flikt het ’m weer (2)
Niek de Groot: lekker bezig! (3)
Niek de Groot kladt erop los (4)
Niek de Groot draait door (5)
Niek de Groot in topvorm (6)
Niek de Groot doet het zelf (doeboek)
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H O O F D S T U K

1
Ik word knettergek van Amanda Goudsteen en haar
paarden-obsessie.
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Ziek, ja nou. Het is dinsdagochtend en we zitten bij de
VVB, de Vroege Vogel Boekenclub. Ik luister half naar
Amanda’s geleuter over haar stomme paardenboek.
Vorige week moesten we Wonderhoef: de redding aanhoren, vandaag is het Wonderhoef 2: de race.

Teddy’s gegrinnik klinkt PRECIES als een loeihard
briesend paard. Dat doet hij niet expres: zo lacht hij
nou eenmaal. Puistje... eh, mevrouw Pruiser, de bibliothecaresse, gaat nu vast en zeker ontploffen, maar zo
te zien hangen haar oogleden op halfzeven. Best
raar, want meestal kan
Puistje heel goed doen alsof ze supergeïnteresseerd
is in alle boeken die we
hier wekelijks bespreken.
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Zelfs tijdens dit soort snurksessies:
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Eindelijk is Amanda uitgezemeld (verrassing: Wonder
hoef wint zijn belangrijke race!) en net als we naar
mentoruur willen lopen...

Zoek dekking. Afgezien van een coole film of een tien
op mijn toetsblad heb ik liever niet dat juffen of meesters iets laten zien. Ik denk terug aan de keer dat coach
John zijn nierstenen had meegenomen.

Puistje haalt een dun, beduimeld boekje uit haar bureaula. Het is niet groter dan
een stapeltje nablijfbriefjes.
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‘Dit vond ik laatst in
het schoolarchief!’
vertelt ze erbij.
Tjonge. Dit nieuws heeft maar liefst een wauwfactor
van min vijf. Een kind schrijft een boek. Boeiend.

‘Ze heette Edna Berkhout.’
Puistje kijkt ons zwijgend aan
met zo’n irritante zeg-eens-watterug-glimlach waar leraren
een abonnement op hebben.
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‘Het verbaast me niet dat jullie haar naam niet kennen,’
gaat ze verder.

‘Ik dacht dat er op school niks ouders bestond dan
meester Klavier,’ fluistert Teddy. Meester Klavier geeft
natuur & techniek. Zijn RIMPELS hebben rimpels.
‘Eigenlijk moet ik het geen boek noemen,’ merkt
Puistje op. ‘Het is een dagboek waarin Edna over De
Bottel schreef. De school was toen pas net geopend.’
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‘...en de parkeerplaats was er natuurlijk ook nog niet,’
vertelt ze. ‘De auto was pas net uitgevonden en je kon
niet met de bus naar school!’
BAF. Met haar elleboog
beukt Amanda me zowat
tussen de boekenkasten. Nu
in de winkel: Wonderhoef 5:
de schedelbreuk.

‘Leefde IK maar in die tijd!’ droomt Amanda hardop.
‘Als dat eens zou kunnen,’ mompel ik kriegelig.
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Puistje kijkt naar de klok. ‘Oeps! Zo laat al? Bewaar je
vragen voor de volgende bijeenkomst. Misschien vinden we de antwoorden in Edna’s dagboek!’
Frank loopt met een enthousiaste glimlach de bibliotheek uit. ‘Dat dagboek is FASCINEREND!’

‘Nu je erover begint, witlof is toevallig een van de
meest veelzijdige groenten.’ Hij klinkt beledigd. ‘En
het is toch juist leuk om iets te leren over iemand uit
een andere tijd?’
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‘Da’s wat anders,’ zeg ik. ‘Benjamin Franklin was uitvinder, schrijver, striptekenaar... Hij was STOER!’

‘Mijn oudtante heette Edna,’ voegt Jan eraan toe. ‘Ze
had maar één tand en stonk naar mottenballen.’
‘Fijn dat je mijn punt zo goed hebt toegelicht, Jan,’ zegt
Teddy grinnikend.
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Typisch Frank. Hij is
echt gek op geschie
denis. En witlof. En alles ertussenin. Iedereen

FRANK-FEIT:
Hij kan in 20 seconden alle
Nederlandse premiers opnoe
men. In omgekeerde volgorde.

weet dat hij een van de
slimsten op school is,
maar hij schreeuwt het
niet van de daken...

Dat bedoel ik dus: hier is de enige echte Gina met
haar reusachtige ego. Ja hoor, Gina, je intelligentie is
indrukwekkend. Net als je arrogantie.
Ze ziet me lopen en stapt op me af.
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Ze grijnst. ‘Je was lekker bezig bij de VVB, flapdrol.’

Ik voel dat mijn oren beginnen
te gloeien. ‘Als je half zo slim
zou zijn als je beweert, dan
had je het verschil geweten
tussen een stripboek en een
graphic novel.’

Ik draai me razendsnel om en zie op ooghoogte een
buik zo groot als een bestelbus. Het is directeur
Nichols. De vraag is: WELKE?
15
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Hmm. Het lijkt er in elk geval niet op dat hij me wil
vermoorden. Ook wel eens prettig.
‘Niek, we hebben een nieuwe leerling. Wil jij hem aan
iedereen voorstellen, hem wegwijs maken... oftewel,
wil jij de komende tijd zijn maatje zijn?’
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Nu ben ik degene met een grote grijns. ‘Wat zeg je
daarvan, Gina? Hij had JOU kunnen vragen om het
maatje te worden van die nieuwe, maar hij vroeg MIJ!’
‘Gefeliciteerd,’ antwoordt ze sarcastisch.

Helaas heb ik geen gevat
commentaar over apen paraat, dus sta ik er verslagen
bij terwijl Gina zo rap als
een slang verdwijnt.
‘Negeer haar, Niek.’ Die vriendelijke stem ken ik.
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Ha! Goeie. Gina mag dan voorzitter zijn van het debat
team, op de een of andere manier heeft Bibi altijd het
laatste woord. Weet je wat haar geheim is?

‘Wie is die nieuwe leerling eigenlijk?’ vraagt Bibi nadat
ze minutenlang heeft gekwekt over... ehh... sorry. Ik
heb niet echt geluisterd.
‘Geen idee,’ antwoord ik.

Maatje zijn van een nieuweling kan lastig zijn. Als alles
goed gaat, is het TE GEK. Ik
was Teddy’s maatje toen hij
18
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op school kwam en we werden meteen beste vrienden.
Maar als het geen succes is... dan krijg je dit:
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Na ons mentoruur hobbel ik braaf naar Nichols’ kantoor. Best gek: ik weet niet hoe die nieuwe leerling
heet, of hoe hij eruitziet. Ik weet niets over hem...

‘Hallo, mevrouw Kadinsky.’
‘Jij komt vast voor Deuteronium,’ zegt ze.

20

BW-NdG7.indd 20

24-08-16 15:29

De deur van het kantoor zwaait open en meneer Nichols gebaart dat ik kan binnenkomen. ‘Het is geen
“wat”, Niek, maar een “WIE”!’

Wauw, dat is... eh... een unieke naam. Het joch zwaait
bedremmeld. Het lijkt alsof hij het elk moment in zijn
broek kan doen. Dus komt het op MIJN charmes aan.
‘Hoi,’ zeg ik, en ik geef hem een hand.
Zijn handdruk voelt alsof ik een slappe spaghettisliert
beetpak. Ergens gaat een piepklein belletje rinkelen.
Deuteronium Puffelmans III komt me bekend voor.
Of niet?
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Voor Ray en Blanche
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